
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

Số:                /QĐ-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày          tháng  8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10/6/2020;  

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 157/2020/NĐ-

CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

85/2013/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT ngày 01/8/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

503/TTr-TNMT, ngày 11/8/2021 và thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 

630/STP- BT&HCTP ngày 06/8/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường đối với các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám 

đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Bộ TNMT; Bộ Tư pháp; 

- Công an tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện kiểm soát nhân dân tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, NC1. 

KT.CHỦ TỊCH 
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Phan Trọng Tấn  



DANH SÁCH 

Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp  

trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /8/2021 của  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ) 

 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn, chuyên 

ngành đào tạo 

Chức vụ, đơn vị 

công tác 

Năm 

vào 

ngành 

1 Nguyễn Khắc Định 08/10/1977 Kỹ sư Địa chất 

Phó Trưởng phòng 

Quản lý khoáng 

sản - Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường 

2005 

2 Hà Thanh Tùng 21/6/1978 
Thạc sỹ quản lý 

đất đai 

Trưởng phòng 

Kinh tế đất, Chi 

cục Quản lý đất đai 

- Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

2005 

3 Đào Minh Hải 28/8/1981 

Thạc sỹ quản lý 

tài nguyên môi 

trường 

Trưởng phòng 

Kiểm soát ô nhiễm 

môi trường, Chi 

cục Bảo vệ Môi 

trường - Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường 

2005 

 

Ấn định danh sách 03 người 
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